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I. Afgezien van het actieve beheer van de participaties nog in handen van Sabena en 
het vastgoed dat nog dient te worden gerealiseerd, heeft de curatele gedurende 2012 
de meeste inspanningen gewijd aan:  
 

• het benaarstigen van de burgerlijke procedures ingeleid tegen de 
vennootschappen naar Zwitsers recht SAirGroup en SAirLines zowel in 
Zwitserland als in België; 
 

• het benaarstigen van de actio pauliana tegen Airbus Industries en hangende 
voor de rechtbank van koophandel te Brussel; 
 

• het bespoedigen van de hangende procedures in het kader van het vastleggen 
van het sociaal passief van de vennootschap met als doel deze zo snel 
mogelijk in mindering te brengen van de reserves gevormd om de eventuele 
bedragen toegekend door de arbeidsrechtbanken te dekken; 
 

• het verder vastleggen van het niet-bevoorrecht passief, in het bijzonder de 
betwisting van de schuldvorderingen ingediend door de financiële 
instellingen die in het kader van de leasing van vliegtuigen astronomische 
schadevergoedingen van de boedel hebben gevorderd: (rekening houdende 
enerzijds met de gerealiseerde activa en de nog te realiseren activa en 
anderzijds met de reeds bekomen vermindering van het passief, wat de 
uitkering van een dividend aan de niet-bevoorrechte schuldeisers zou moeten 
toelaten); 
 

• het nastreven van de realisatie van onroerende goederen in de Democratische 
Republiek Congo; 
 

• het nastreven van het actief management van de dochtervennootschappen 
zoals Sabena Hotels om de realisatie van hun resterende activa voor te 
bereiden in het  belang van de massa van schuldeisers van Sabena. 

 
 
 

 



 
II. Het sociaal passief 
 
Zoals hierboven uitgelegd en overeenkomstig de praktijk die werd toegepast op alle 
categorieën van werknemers die betrokken zijn bij een of meerdere betwistingen, zet  
de curatele de procedures verder ter beslechting van princiepskwesties waarvan de 
resultaten vervolgens toegepast worden in alle andere dossiers van de beoogde 
categorieën. 
 
Een korte samenvatting van de belangrijkste procedures geeft de volgende 
resultaten: 
 
• de weekendisten: van de 209 dossiers in 2009 zijn er 195 afgerond. In 14 

dossiers is er nog geen beslissing tussengekomen. Tot op vandaag heeft de 
curatele de principes gevolgd die bevestigd waren in het arrest van 4 juni 2007 
van het arbeidshof te Brussel. Sommigen hebben dit voorstel van de curatele 
geweigerd en hebben vooralsnog een  procedure opgestart. De gedingen zijn 
hangende voor het arbeidshof te Brussel. Het standpunt van de curatele werd 
reeds bijgetreden door de arbeidsrechtbank van Brussel. 

 
• de langdurige zieken: in geval van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 

vijf jaar, heeft de curatele het geschil voorgelegd aan de arbeidsrechtbanken en 
vervolgens heeft zij cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie heeft een 
arrest geveld op 22 maart 2011. De principes van dat arrest worden voortaan 
toegepast door de curatele. De 14 dossiers in kwestie zijn thans afgerond. 

 
• verjaarde schuldvorderingen:  Aangezien de feitelijke situaties  uiteenlopen 

doen deze een veelvoud van rechtsvragen rijzen. De curatele heeft een groot 
aantal procedures gevoerd  en op heden maken nog vijf pilootdossiers het 
voorwerp uit van een tweede procedure voor het Hof van Cassatie waarbij de 
curatele de door  het Hof weerhouden oplossingen vervolgens zal toepassen in 
nog openstaande dossiers. De curatele werd sinds 2009 reeds in 6 dossiers 
definitief in het gelijk gesteld; er dienen nog 10 dossiers  te worden afgerond op 
basis van een nog tussen te komen princiepsarrest van het Hof van Cassatie. 

 
• De aangegeven schuldvorderingen van de ex-piloten van NV Sobelair in 

vereffening die een opzegvergoeding vorderen van Sabena, berekend op 
basis van de dienstjaren gepresteerd bij zowel Sobelair als Sabena: in zes 
identieke vonnissen van 28 mei 2009 van de arbeidsrechtbank te Brussel, 
bevestigd door zes arresten van het arbeidshof te Brussel, werd het standpunt 
van de curatele bijgetreden, met name dat met de volledige anciënniteit 
verworven door de werknemer binnen dezelfde groep dient rekening te worden 
gehouden en dat deze ten laste komt van de laatste werkgever (Sobelair, 
vennootschap van dezelfde groep als Sabena) die het initiatief tot het ontslag 
heeft genomen. Van de 48 dossier in 2009 zijn er nog 26 open voor de piloten die 
deze vanzelfsprekendheid niet willen inzien, in weerwil van het soortgelijke 
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karakter van de situaties. De zaken zullen worden in 2014 worden gepleit in 
eerste aanleg. 

 
• de beschermde werknemers : hoewel vaste rechtspraak bevestigt dat er geen 

discriminatie is ten opzichte van beschermde werknemers in geval van 
faillissement en ontslag van alle werknemers van een onderneming, heeft een 
groot aantal werknemers toch voet bij stuk gehouden en gemeend een 
rechtsvordering te kunnen inleiden tegen de betaling van de 
beschermingsvergoeding, waarbij zij aanvoerden dat de discriminatie zou 
hebben plaatsgevonden tijdens de verderzetting van de handelsactiviteiten 
onder curatele. Over deze twee rechtsvragen heeft de arbeidsrechtbank van 
Brussel geoordeeld bij vonnissen van 14 juli 2008. Daarbij heeft de 
arbeidsrechtbank de argumenten van de curatele gevolgd en de 
beschermingsvergoeding verworpen. Het arbeidshof van Brussel heeft deze 
vonnissen in de arresten van 7 juli 2010 bevestigd. De betrokken werknemers 
hebben een voorziening in cassatie ingediend. Bij arrest van 20 juni 2011 heeft 
het Hof van Cassatie (3de kamer) de voorziening afgewezen zodat thans 
negenenveertig (49) dossiers van deze categorie werknemers zijn beëindigd. 

 
• De werknemers die een aanvullend Fortispensioen genieten waarvan de 

reserves voor een deel niet meer werden gespijsd door de 
werkgeversbijdragen van Sabena 

 
Sommige werknemers vorderen het voordeel van het bevoorrecht karakter van 
hun pensioenaanspraken. Zowel de rechtbank vaan koophandel te Brussel (bij 
vonnis van 30 augustus 2007) als het hof van beroep te Brussel (bij arrest van 1 
april 2010) hebben de stelling van de curatele gevolgd en hebben het niet-
bevoorrecht karakter van de schuldvordering van de curatele bevestigd. 

 
Negenennegentig (99) dossiers werden op heden afgerond. Er dienen nog twee 
(2) dossiers te worden afgehandeld. 

  
• Besluit: op 31 december 2012 werden er ten provisionele titel  dividenden 

uitgekeerd  - in rang van artikel 19,3°bis en 19,4° Hyp.W. voor het totaal bedrag 
van 230.771.426 EUR. Bovendien bedroeg de reserve die de curatele had 
aangelegd in 2005 voor hangende geschillen (ten belope van 50 miljoen EUR) op 
het einde van 2012 nog slechts 11.440.791 EUR. 

 
• de RSZ, het Fonds Sluiting Ondernemingen, de bedrijfsvoorheffing en de 

Rijksdienst voor Pensioenen (artikel 19,4 ter Hyp.W.) 
 

Dankzij  de verdere realisatie van activa tijdens de periode van 2009 tot 2012, is 
de curatele op 31 december 2012 kunnen overgaan tot betaling van een 
voorlopig dividend voor een bedrag van 230.513.915 EUR, t.w. 95,50% van de 
schuldvorderingen in deze rang. Daarbij werd een verminderde reserve van 
12.958.392 EUR in stand gehouden op die datum.  
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           III. Het gewoon passief 
 

Talrijke betwistingen die werden gevoerd zowel over de gegrondheid van de 
aangiftes van schuldvorderingen, als over de toepassing van de boeteclausules en 
andere verhogingen, zijn definitief beslecht in die zin dat de situatie van de 
procedure van verificatie van het niet-bevoorrecht passief (daarbij wordt abstractie 
gemaakt van het passief aangegeven naar aanleiding van leasingovereenkomsten dat 
hierna aan bod komt) zich op het einde van december 2012 als volgt voordeed: 
 

1. ingediende schuldvorderingen: 901.059.543 EUR 
2. definitief verworpen schuldvorderingen: 508.836.580 EUR  
3. definitief aanvaarde schuldvorderingen: 86.660.983 EUR 
4. schuldvorderingen waarover een geschil hangende is: 305.568.080 EUR 

 
Bovendien wordt al jaren een princiepsproces gevoerd door de curatele tegen de 
schuldeisers die opname in het passief vorderen van astronomische 
schadevergoedingen (in totaal € 1,864 miljard) uit hoofde van de beëindiging - 
omwille van de intrekking van de vergunning van Sabena - van 
leasingovereenkomsten van verschillende Airbus vliegtuigen, indertijd aangegaan 
om de Sabena-vloot op een niet financieel draagbare wijze  uit te bouwen, of tegen 
schuldeisers die niet aantonen dat zij schade hebben geleden naar aanleiding van de 
verbreking van de leasingovereenkomsten, of ook tegen de schuldeisers die geen 
rekening hebben gehouden met de huur en/of met de prijs van wederverkoop van 
de vliegtuigen bij de berekening van de ingediende schadevergoeding na 
wederinbezitname van de betrokken vliegtuigen, of die hun schuldvordering niet 
hebben aangepast.  
 
De curatele is er de afgelopen jaren in geslaagd het principe van deze vermindering 
op minnelijke wijze te doen aanvaarden door een meerderheid van deze categorie 
van schuldeisers, onder meer door te argumenteren dat de betrokken 
overeenkomsten, die contractueel werden opgesteld als een operationele leasing, in 
werkelijkheid financieringen betroffen, gelet op de duur ervan, de controle 
uitgeoefend door Sabena op het financieringsvehikel en de garanties die Sabena had 
gesteld ten opzichte van financiers. 
 
Derhalve kon het ingediende passief ten belope van 1.864.343.032 EUR ten titel van 
leasingschulden eind 2012 definitief worden verminderd met een bedrag ad 
1.509.988.143 EUR. Van het resterende gedeelte ad 354.354.889 EUR werd 182.668.932 
EUR definitief toegelaten tot het niet-bevoorrecht passief en maakt momenteel nog 
een bedrag van 171.685.958 EUR (waarvoor er in principe in 2013 een oplossing uit 
de bus zou moeten komen, hetzij door minnelijk akkoord, hetzij door een definitieve 
aftrek, hetzij door een gerechtelijke beslissing) het voorwerp uit van betwisting met 
de leasinggevers. 
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IV.  De belangrijkste verwezenlijkingen van activa tot december 2012 en behoud, 
zelfs toename, van de nog te realiseren activa  
 

• Gezien de huidige stand van het faillissement en meer bepaald in afwachting 
van de beslechting  van de gerechtelijke procedures ingeleid door de curatele, 
waakt die laatste er intussen over dat de nog niet-gerealiseerde activa 
maximaal opbrengsten genereren door het verhogen van de rendabiliteit, om 
zo een financieel resultaat te verkrijgen dat een veelvoud is van het resultaat 
dat zou zijn behaald, indien deze activa onmiddellijk na het faillissement 
zouden zijn tegelde gemaakt en de opbrengst ervan zou belegd zijn geworden 
bij de Deposito- en Consignatiekas. 

 
De reparatie van bepaalde sterk beschadigde of verkommerde gebouwen, 
wegens sleet en gebrek aan onderhoud, heeft niet alleen toegelaten een sterk 
verhoogde huurwaarde te verkrijgen, maar bovendien ook een meerwaarde te 
bekomen voor  de toekomstige realisatie van de activa. 
 
Onder de procedures ingeleid door de curatele sinds het vorige verslag, valt in 
het bijzonder een pauliaanse vordering te vermelden die werd in rechte werd 
ingeleid tegen Airbus. 

 
• De curatele heeft er bovendien over gewaakt de deviezen die zij bewaarde als 

een goede huisvader te beheren om voor zo veel als mogelijk wisselverliezen 
te vermijden. 
 

• De curatele heeft zeer gunstige voorwaarden verkregen voor de  schuldeisers 
bij een gezamenlijke verkoop van drie villa's in Kinshasa,  verkoop die de 
curatele toelaat de realisatie van andere onroerende goederen volgens even 
voordelige voorwaarden na te streven en intussen huurgelden te blijven innen 
van het nog te realiseren vastgoedpatrimonium in Kinshasa. 
 
Overeenkomsten van klein en van groot onderhoud van de 
vliegtuigmotoren werden afgesloten met respectievelijk Sabena Technics en 
TAP Technics, zodat de motoren in een perfecte staat konden worden 
gehouden. Aangezien het faillissement de komende jaren niet kan worden 
afgesloten omwille van de hangende rechtsgeschillen, werd de beslissing 
genomen de motoren te verhuren op de "spot"-markt (o.a. aan Lufthansa, 
TAP, Swiss Technic, Brussels Airlines, enz).De totale verhuurfacturatie voor 
de periode 2002 tot december 2012 liep op tot 43.418.168 EUR en de 
verkoopwaarde van de motoren is behouden gebleven door de 
onderhoudsbeurten die werden gefinancierd door de klanten. 
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Het op punt stellen van de administratieve, technische en commerciële 
organisatie nodig voor die verhuringsactiviteit zal de curatele ook toelaten om 
de motoren te gelde te maken aan marktvoorwaarden. 
 
Zo bijvoorbeeld heeft zich eind 2011 een uitzonderlijke opportuniteit 
voorgedaan om een motor type CFM 56-B te kunnen verkopen. De operatie 
werd gefinaliseerd voor een uitzonderlijke prijs van 4.200.000 USD, waarvan 
200.000 USD werd ontvangen in november 2011 en het saldo in februari 2012. 
 
 

• Atraxis Belgium: deze vennootschap werd officieel gedeeltelijk door de 
Swissair-groep en gedeeltelijk door Sabena bestuurd, en leverde 
informaticadiensten voor de hele Sabena-groep. 

 
In 2012 werd de vereffening van deze vennootschap afgesloten, waarbij in 
hetzelfde jaar een liquidatiebonus voor een bedrag van 1.154.600 EUR ten 
gunste van Sabena werd uitgekeerd. 
 

• HRS: er wordt aan herinnerd dat deze dochtervennootschap van Sabena als 
activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal de bouw, het bestuur en de 
exploitatie van het "Hydrant System" voor vliegtuigbrandstof verzorgde, de 
opslag ervan en de hieraan verbonden diensten. Ze heeft als bijzonder 
kenmerk dat ze wordt bestuurd als coöperatieve vennootschap op grond van 
een zeer strikte aandeelhoudersovereenkomst. 

 
De aandelen zijn onderverdeeld in twee reeksen die dezelfde rechten verlenen 
en waarvan het aantal aandelen op elk moment gelijk dient te zijn. De A 
aandelen zijn voorbehouden voor luchtvaartmaatschappijen, dat wil zeggen 
de vennootschappen die luchttransport als maatschappelijk doel en 
voornaamste activiteit hebben en die deze activiteit ook permanent uitvoeren 
op de luchthaven Brussel-Nationaal. 

 
De B aandelen zijn voorbehouden voor petroleumbedrijven, dat zijn de 
vennootschappen die die op permanente wijze vliegtuigbrandstof verkopen 
en leveren op de luchthaven Brussel-Nationaal.  
 
Sabena is door toedoen van de curatele reeds in staat geweest om een aantal 
aandelen te verkopen aan bedrijven actief op de luchthaven, zoals DHL, TUI 
en DAT.  Inmiddels hebben de petroleummaatschappijen beslist hun aandelen 
gezamenlijk te verkopen aan een derde, met wie ook door de curatele een 
voorwaardelijk princiepsakkoord kon worden bereikt. Intussen blijft Sabena 
dividenden ontvangen - in verhouding tot haar huidige participatie - voor een 
totaal bedrag van 58.887,90 EUR in 2012, evenals zitpenningen als bestuurder, 
met name 793 EUR in 2012.   
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V.   De invordering van activa buiten balans: de geschillen ingeleid door de 
curatele tegen de SAirGroup en haar dochtervennootschappen en aanverwante 
vennootschappen  en de pauliaanse vordering ingeleid tegen Airbus Industries 
 
1. Ter herinnering, het hof van beroep te Brussel heeft op donderdag 27 januari 2011 
een arrest geveld in het geschil tussen enerzijds de Belgische staat, de FPIM en 
Zephyr-Fin en de curatele van Sabena, en anderzijds de vennootschappen naar 
Zwitsers recht SAirGroup en SAirlines. 
 
Het hof heeft vastgesteld dat "het oorzakelijk verband tussen de schending van de 
overeenkomst van 2 augustus 2001 en het faillissement van Sabena voldoende bewezen is, 
want zonder de fouten van SAirGroup en SAirlines zou de schade zoals ze nu voorligt, niet 
zijn veroorzaakt" en veroordeelde daarop SAirGroup en SAirlines tot de 
schadeloosstelling van de massa van schuldeisers van het faillissement van Sabena 
ten belope van het discontinuïteitpassief, bestaande uit de schuldvorderingen 
ontstaan door de  tussenkomst van het faillissement dat veroorzaakt werd o.m. door 
de contractuele wanprestatie van SAirGroup en SAirlines.. 
 
Het hof van beroep heeft vervolgens op basis van het principe le criminel tient le civil 
en état de vordering van de curatele strekkende tot de tenlastelegging van het passief 
van het faillissement op basis van artikel 530 van het wetboek van vennootschappen 
(i.e. omwille van vermeende kennelijke grove fouten van SAirGroup en SAirlines in 
hun hoedanigheid van feitelijke bestuurders van Sabena) voorlopig geschorst. 
 
De Belgische Staat, de FPIM en SA Zephyr-Fin hebben bij verzoekschrift van 14 juni 
2011 cassatieberoep aangetekend tegen de beslissing van het hof van beroep van 
Brussel van 27 januari 2011, dat werd betekend op 20 juni 2011 aan de 
vennootschappen naar Zwitsers recht SAirGroup en SAirlines, aan de vennootschap 
naar Guernseys recht SIFF III en aan de curatoren van Sabena in faillissement "die 
qualitate qua werden werden opgeroepen in gemeenverklaring van het arrest". SIFF III heeft 
een cassatieberoep aangetekend op 16 juni 2011 dat op 20 juni 2011 werd betekend 
aan de vennootschap naar publiek recht FPIM en aan de verweerders in cassatie of 
minstens aan de partijen opgeroepen in gemeenverklaring van het arrest, te weten 
Zephyr-Fin, de Belgische Staat, SAirGroup en SAirlines en de curatoren. 
 
Het Hof van Cassatie heeft nog geen beslissing gewezen. 
 
2. In 2012 werd een reeks beroepsprocedures ingesteld voor de Zwitserse 
rechtscolleges in het kader van de procedures ingeleid in 2002 met het oog op de 
opname van de schuldvorderingen van Sabena in faillissement in het passief van de 
vereffeningen van SAirGroup en SAirlines enerzijds op basis van contractuele en 
buitencontractuele vorderingen met het oog op de tenlastelegging van het passief, 
die in Zwitserland werden ingeleid, en anderzijds op basis van de erkennings- en 
exequaturprocedures met betrekking tot het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 27 januari 2011 hangende voor de Zwitserse rechtscolleges. 
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Zonder rekening te houden met het arrest van het hof van beroep te Brussel van 27 
januari 2011 en zonder rekening te houden met de procedure strekkende tot 
erkenning en uitvoerbaarverklaring van deze beslissing in Zwitserland, heeft het 
Obergericht van het kanton Zurich bij arrest van 8 november 2012 die vordering van 
Sabena tot definitieve opname van haar schuldvordering in het passief van SAirlines 
verworpen. Sabena heeft dan ook op 12 december 2012 een beroepsprocedure 
ingeleid voor het Federaal Hooggerechtshof. 
 
Bij arrest van 7 november 2012 van het Obergericht van het kanton Zurich 
daarentegen, werd Sabena in het gelijk gesteld in de procedure met het oog op de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 27 januari 2011. In deze zaak is het de curator van SAirGroup die een 
rechtsmiddel heeft aangewend voor het Federaal Hooggerechtshof tegen deze 
beslissing. 
 
3. Airbus 
 
Bij geding inleidende akte van 26 oktober 2011 heeft de curatele de SAS naar Frans 
recht Airbus gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank van koophandel te 
Brussel. Deze vordering vind haar grondslag in de actio pauliana voorzien in artikel 
20 van de faillissementswet en vormt een vordering van buitencontractuele aard.  
 
De dagvaarding beoogt te horen zeggen voor recht dat de verkopen van de 
vliegtuigen nrs. 18 en 34 door Airbus aan Sabena, die het voorwerp uitmaken van de 
MOU van 18 november 1997 en van de "A320 Family Purchase Agreement", niet 
tegenwerpelijk zijn aan de massa van schuldeisers van Sabena, en bijgevolg Airbus te 
horen veroordelen tot het betalen van het bedrag van 68.325.273 USD  ten titel van 
voorschotten betaald door Sabena, het bedrag van 1.258.459,35 EUR ten titel van 
kosten ("Buyer Furnished Equipment" of B.F.E.), het bedrag van 3.575.946,47 EUR en 
4.301.511,52 USD ten titel van leasingkosten met betrekking tot de vliegtuigen 18 en 
21 die door Airbus waren geleverd, zijnde de verarming van het vermogen van 
Sabena ten gevolge van de niet-tegenwerpelijke verkopen. 
 
Bij beschikking alvorens recht te doen van 18 juni 2012 heeft de rechtbank van 
koophandel de vordering van Airbus met betrekking tot het overmaken van 
aanvullende stukken, andere dan dewelke Sabena reeds vrijwillig had overgemaakt, 
afgewezen. 
 
De zittingen en pleidooien werden voorlopig vastgesteld op 20 en 27 januari 2014.  
 
 
VI.  Het actief beheer van investeringen in dochtervennootschappen en in 
verbonden vennootschappen, in het bijzonder SABENA HOTELS 
 

• Tot op heden bezit Sabena Hotels nog de quasi-totaliteit van de aandelen van 
de "Compagnie des Grands Hôtels Africains", die het Memling hotel in 
Kinshasa uitbaat. 
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Er moet worden opgemerkt dat de prijs van de verkoop van de aandelen die Sabena 
bezit in de vennootschappen die de hotels uitbaten opnieuw in het vermogen van 
Sabena zal terechtkomen onder de vorm van een liquidatiebonus - in het kader van 
de toekomstige vereffening van de holding Sabena Hotels -, wanneer alle 
participaties die zij bezit zullen verkocht zijn, hetgeen niet zal gebeuren vóór eind 
2013, i.e. wanneer alle schulden van de dochtervennootschap CGHA zullen kunnen 
terugbetaald worden aan Sabena. 
 
De beschikbare liquiditeiten in de exploitatievennootschap van het Memling hotel 
kunnen ook terugkeren in het faillissement van Sabena dankzij de heractivering van 
de in 1994 door Sabena toegestane lening die blijkbaar voor het faillissement in de 
boeken was afgeschreven. 
 
Eind 2002 bleef de dochtervennootschap van Sabena Hotels SA, Compagnie des 
Grands Hôtels Africains SARL, aan Sabena een bedrag in hoofdsom van 17.378.807 
EUR verschuldigd uit hoofde van die lening. 
 
Op 31 december 2012 bedroeg het saldo van die lening in hoofdsom nog slechts 
916.666 EUR, zodat de verwachting is dat de volledige lening zal kunnen 
terugbetaald worden  op datum van de Algemene vergadering  van 2014. 
 

• In de dochtervennootschappen Newpoint en Waypoint 
 
De weinig beschikbare geldmiddelen van deze twee dochtermaatschappijen werden 
aangewend ter dekking van  de kosten van de procedure tegen de Belgische Staat in 
terugbetaling van de ten onrechte geïnkohierde fictieve roerende voorheffing die 
4.568.045 EUR bedraagt voor Waypoint en 4.408.437 EUR voor Newpoint. 
 
Na in het gelijk te zijn gesteld voor het Hof van Justitie dat over een prejudiciële 
vraag heeft geoordeeld, gesteld door het hof van beroep te Brussel, werden besluiten 
en aanvullende besluiten neergelegd bij dit hof in 2012 en januari 2013 teneinde de 
Belgische Staat te horen veroordeeld worden tot terugbetaling van de hierboven 
vernoemde bedragen die ten onrechte werden geïnkohierd ten laste van die twee 
vennootschappen. 
 

• De dochteronderneming in Luxemburg AVIARE (verzekeringen) 
 
Deze onderneming is een 100% dochtervennootschap van Sabena met uitzondering 
van 1 aandeel, en de maatschappelijke zetel bevindt zich in Luxemburg. Haar 
activiteit betreft de verzekering en herverzekering. Er werden geen nieuwe polissen 
onderschreven sinds november 2001 als gevolg van het faillissement van haar 
voornaamste aandeelhouder en verzekerde. De vennootschap bevond zich derhalve 
sinds die tijd in een situatie van "run-off".  
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De vennootschap heeft immers geen handelsactiviteiten meer uitgeoefend buiten het 
aanvaarden van schadegevallen doorgegeven door de verzekeringsmaatschappijen. 
Onder het toezicht van de curatele zijn alle schadegevallen sedertdien behandeld en 
werden alle dossiers afgesloten eind 2011. Een bedrag van 1.130.061,27 USD kon 
worden geïnd door Sabena na vergoeding van alle schadegevallen en er restte nog de 
vereffening van de vennootschap of de verkoop van alle aandelen. 
 
Nadat alle liquide middelen werden geïnd ten belope van 350.881 EUR, is de curatele 
er in juli 2012 in geslaagd een overnemer te vinden voor 100 % van de aandelen van 
de lege vennootschap voor de prijs van 10.000 EUR. 
 

• De ingewikkelde procedure van de vereffening van de vennootschap 
SABBEL op Bermuda 

 
Ook dit bedrijf is voor 100% dochtervennootschap van Sabena, met als activiteit de 
verzekering en herverzekering. De maatschappelijke zetel was gevestigd op 
Bermuda. 
 
Thans werd reeds overgegaan tot de finalisering van het beheer van schadegevallen 
en de evaluatie van risico's die nog spelen en de vereffeningsprocedure werd tot een 
goed einde gebracht in die zin dat deze werd afgesloten met de betaling van een 
bonus van 47.403 EUR aan Sabena, waarbij wordt verduidelijkt dat Sabena in 
faillissement reeds in 2009 omwille van de overdracht  van een schuldvordering van 
SABBEL op Sabena Hotels, in de vorm van een liquidatiebonus, een totaal bedrag 
van 10.014.280 EUR had gerecupereerd. 
 
 
                                                      Zaventem, 14 maart 2013, 
 
 
 
                                           Het college van curatoren 
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